Pęczniew, dnia 2015-09-02

IGŚRI.6220.5.2015.ŚWO.2

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko(t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) oraz art.10 §1,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267)
Zawiadamiam
Strony postępowania, że w dniu 02.09.2015r.. Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie nr.
IGŚRI.6220.5.2015.ŚWO w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: " Przebudowa polegająca na
modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).
Ponadto informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach pismem z
dnia 31.08.2015r. odstąpił od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOŚ-I.4240.532.2015.MG z dnia
31.08.2015r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art.
74.ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje
przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie , na stronie internetowej Gminy
Pęczniew, na tablicy ogłoszeń sołectwa Popów i Siedlątków. Z treścią postanowienia oraz
dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie, pokój 15, od
poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania, tel.: 43 678-15-19 wew.31.
Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Pęczniew.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Wójt Gminy Pęczniew
/-/Marcin Janiak

Do wiadomości:
- inwestor
- strony postępowania i społeczeństwo przez obwieszczenie (liczba stron postępowania przekracza20):
• Tablica ogłoszeń sołectwa Popów, Siedlątków
• tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
• Biuletyn Informacji Publicznej

